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Mercedes-Benz GLA-Klasse 200 Urban LED / Wegkl-trekhaak / 3D
navi / Aut-koffer Aut7

  

Omschrijving
Nieuw model GLA 200 Urban met 156 pk en 7-traps
automaat. Voorzien van vele luxe opties als LED high
performance koplampen, automatisch wegklapbare
trekhaak, parkeersensoren, 3D kleurennavigatie
geheel Europa, bluetooth telefonie en audio, Remote
Online, automatische kofferklep, zitcomfortpakket
icm stoelverwarming, licht- en zichtpakket,
spiegelspakket, opbergpakket en nog veel meer. Prijs
is inclusief BTW/BPM, nieuwprijs: …
» lees verder op: https://mb-vos.nl/~15655215

Specificaties
Km-stand: 17.078
Datum deel 1: 04-2017
Kleur: Mountaingrijs metallic
Interieur: Zwart half leder met wit stiksel
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Vermogen: 156 PK
BTW verrekenbaar: Ja
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Exterieur
• 235 actieve parkeersensoren voor/achter met PARCTRONIC
• 249 spiegels: automatisch dimmend, verwarmd en verstelbaar
• 500 spiegels automatisch inklapbaar
• 550 automatisch wegklapbare trekhaak
• 725 dakrailing in chroomoptiek
• 875 verwarmd ruitensproeierreservoir
• 890 EASY PACK achterklep automatisch openen en sluiten met afstandsbediening
• Actieve parkeerassistent (235)
• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar (500)
• Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
• Chroom delen exterieur
• Dakrails
• LED dagrijverlichting
• LED koplampen
• Lichtmetalen velgen 17"
• Lichtmetalen velgen 18"
• P49 spiegelpakket: spiegels automatisch dimmend, verwarmd, verstelbaar en inklapbaar
• R66 RunFlat banden met noodloopeigenschappen
• Warmtewerend glas

Interieur
• 280 AMG 3-spaaks afgevlakt sportstuur in aluminium/geperforeerd nappa leder met rode
stiknaden
• 442 multifunctioneel stuurwiel icm uitgebreide boordcomputer
• 543 luxe zonnekleppen met verlichte make-up spiegels
• 580 airconditioning met luchtverdelingsregeling, recirculatiestand en comfortsluiting vd ramen
• 873 stoelverwarming bestuurder en passagier
• 942 bagageruimtepakket met verstelbare bodem en 12V-aansluiting
• Achterbank in delen neerklapbaar
• Airco (automatisch)
• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
• Cruise control
• Cruisecontrol (440)
• H81 Saillook
• Lederen stuurwiel
• Multifunctioneel stuurwiel (442)
• Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
• Sportstoelen
• Stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier (873)
• Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
• U01 gordelweergave in combi-instrument
• U25 AMG verlichte instaplijsten
• U35 12V-aansluiting in de bagageruimte
• U59 zitcomfortpakket incl. meervoudige verstelmogelijkheden vd voorstoelen
• U62 Licht- en zichtpakket: interieurverlichtingspakket, sfeerverlichting, verlichte instaplijsten,
verlichte opbergvakken, verlichte make-up spiegels, licht- en regensensor en automatische
sluiting panoramadak bij regen
• Voorstoelen verwarmd

Infotainment
• 11U Remote Online met oa: geografisch voertuigvolgsysteem, voertuiglocatie
bepalen, opvragen voertuigstatus en openen/sluiten
• 351 Mercedes-Benz noodoproepsysteem
• 360 Communicatiemodule (3G) voor het gebruik van Mercedes me connect-
services
• 522 Audio 20 radio/cd/MP3-speler incl. 7" kleurendisplay, touchpad en 2 USB-
aansluitingen
• 818 CD speler
• Audioinstallatie met cd-speler
• Bandenspanningscontrolesysteem (RDK) (475)
• HERMES communicatiemodule (360)
• Multimedia-voorbereiding
• Stuurwiel multifunctioneel

Veiligheid
• 258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS inclusief ADAPTIVE BRAKE met
noodingreep
• 290 window airbags
• 294 knie-airbag
• 345 licht- en regensensor
• 440 cruise control met speedtronic en Hill-Hold functie
• 475 RDK digitaal bandenspanningscontrolesysteem
• 538 Attention Assist vermoeidheidsdetectie
• Adaptieve remlichten (K11)
• Alarm klasse 1(startblokkering)
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Collision prevention assist (258)
• Grootlicht-assistent
• Hill hold functie
• K11 Adaptief remlicht knipperend
• Kneebag voor de bestuurder (294)
• U10 automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag
• U60 Actieve motorkap
• Vermoeidheids herkenning

Overige
• 7G-DCT automatische versnellingsbak (429)
• 12v-aansluiting in de bagageruimte (U35)
• 428 schakelpaddels aan het stuur
• 429 7G-DCT automatische 7-versnellingsbak met dubbele koppeling en F1-
stuurschakeling
• 485 Direct control onderstel met luchtvering en niveauregeling op de achteras
• 893 Keyless startsysteem
• Aas
• Abs
• Achteropkomend verkeer waarschuwing
• Airconditioning: airco THERMATIC (580)
• Automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag (U10)
• B03 ECO start/stop systeem (uitschakelbaar)
• B59 DYNAMIC SELECT 5 instelbare rijprogramma’s voor motor, transmissie,
ESP® en besturing
• Bestuurdersairbag
• Binnen- en linkerbuitenspiegel automatisch dimmend (249)
• Bluetooth telefoonvoorbereiding
• Brake Assist System
• CD speler (818)
• Coc-document euro6 met deel 2 (969)
• Combi-instrument met aanduiding voor niet-gedragen gordels op de
achterzitplaatsen (U01)
• Comfortonderstel (485)
• Connected services
• Dakrailing: aluminium (725)
• Dynamic select (B59)
• EASY-PACK-achterklep (890)
• EASY-PACK Fixkit: bevestigingsset kofferruimte (942)
• Eco start-stopsysteem (B03)
• Esp
• Headunit europa (3U1)
• Hoofd airbag(s) achter
• Hoofd airbag(s) voor
• Instaplijsten met "mercedes-benz" opschrift (U25)
• KEYLESS GO-startfunctie (893)
• Knie airbag(s)
• Licht- en zicht pakket (U62)
• Line Urban (P59)
• Mercedes-benz noodoproepsysteem (351)
• Modeljaar (808)
• P59 Urban
• Passagiersairbag
• Rollover bescherming met crashsensoren (190)
• Ruitensproeierinstallatie verwarmd (875)
• Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
• Schakelpaddles aan het stuurwiel (428)
• Sierdelen: Kunststof in textiel optiek, zilver (H81)
• Spiegelpakket (P49)
• Stof/kunstlederen bekleding
• Stuurwiel en versnellingshandle in leder (280)
• Uitlaatgasreiniging Euro 6 (927)
• Urban-pakket
• Windowbags (290)
• Zij airbag(s) voor
• Zitcomfortpakket (U59)
• Zonneklep met make-up spiegel, verlicht (543)
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